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Några ord om...

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

...tystnad
Den klassika musiken och dess utövare är förhållandevis förskonade från skandaler. Men ibland
händer det att media får nys om att någon har gjort något riktigt olämpligt eller att något inte
står rätt till på ett konsert- eller operahus. En vanlig reaktion är att lägga locket på och bygga en
mur av tystnad. Måste vi alltid vara lojala och hålla tyst? Nej, riktigt så är det inte. I detta nummer av Symfoni reder vi ut vilka meddelarfriheter en anställd har när allvarliga missförhållanden
uppstår på jobbet.
Jonas Nyberg
Redaktör
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Publiken väntar
Semestern är nära förestående och
osäkerheten inför den kommande
höstens planering har väl aldrig varit så
här total. Efter mer än ett år av gungfly
hoppas vi alla på att komma upp på lite
fastare mark igen. Vaccinering pågår
men fortfarande håller Covid-19 samhällets funktioner i ett fast grepp.
Beskeden från regeringen är fortfarande otydliga. Ambitionen finns att
öppna för publik och datum annonseras men som vanligt kommer till sist
reservationen: ...om smittspridningen
så medger. Datum flyttas fram igen och
planeringen får göras om. Det är trots
allt självklart att man inte ska bidra till
en förlängning av pandemin.
Lägger man ihop alla signaler från
olika myndigheter och folkvalda får jag
känslan att man redan nu vet vad som
kommer att hända i höst men inte vill
kommunicera det annat än i små doser.
Folkhälsomyndigheten meddelar att
restriktionerna kommer att släppas
långsamt och att en återgång till det
gamla livet inte kan förväntas förrän
2022. Socialministern uttalar sig om
”det nya normala”. Den tydligaste signalen är att utredningen om kulturlivets
återstart inte ska presenteras förrän i
september. Med remisstider och kommande beslut av regering och riksdag
är de åtgärder som förslås inte möjliga att verkställa förrän kanske runt
årsskiftet. Mitt budskap utifrån denna
spådom är att det är lika bra att riva
av plåstret med en gång om man inte
tror att det är möjligt med en återöppning innan 2022. Det är viktigt både för
arbetsgivarna och deras möjlighet att
planera verksamheten, men även för de
anställda som inte heller kan planera
sin vardag. Men framför allt viktigt och
avgörande för frilansarna.

Vi riskerar ett historisk kompetenstapp
och det kommer nu fler rapporter om
att det börjar bli svårt att få tag på vikarier. Många sitter på skolbänken då ersättningsdagarna från a-kassan börjar
ta slut och studier är det enda alternativet till att tvingas till ett arbete man inte
vill ha. Att en del redan nu tvingas tacka
nej till vikariat på grund av studier visar
tydligt på den utvecklingen.
Ju längre tid det tar innan våra kollegor
åter kommer i arbete desto mer lockar
nog tanken på ett tryggare arbete i en
annan bransch. Vår uppmaning tål därför att upprepas, välj om möjligt alltid
en frilansare som vikarie.
Symf är politiskt obundet. Vi tar inget
partipolitiskt ställningstagande och
vi som är förtroendevalda är i våra
uppdrag opolitiska. Symf uttalar sig
endast om innehållet i de politiska
förslag som presenteras och lägger
inga partipolitiska värderingar i svaret.
Vi värnar principen om en armlängds
avstånd. Så har det varit sedan mycket
lång tid tillbaka. Det är principer som vi
håller hårt på och de har tjänat oss väl.
I de sammanhang där vi ingår tillsammans med andra organisationer väger
vi innehållet i gemensamma uttalanden
mycket noga.

samhället och den enskildes välbefinnande. Vi välkomnar och deltar gärna i
debatt om det självklara med kulturen
som en offentligt finansierad stöttepelare i ett samhällsbygge.
Det jag är orolig för är att tolkningen av
ordet kultur istället kommer att handla
om något helt annat och kanske inte på
det sätt som vi önskar. Det finns nämligen ett problem med ordet. Antingen
omfattar det musik, teater, konst eller
också associeras det till den politiska
debatten om integration.
Det kan därför bli svårnavigerat i
valrörelsen. Strategin för Symf måste
vara att hålla fast vid de principer som
förbundet har använt sedan start. Vår
trovärdighet är stadigt förankrad i våra
stadgeenliga grundvärderingar om
”grundläggande demokratiska principer
och respekten för alla människors lika
värde”.

Gunnar Jönsson
förbundsordförande

Nästa år är det val och med stor sannolikhet kommer valrörelsen att starta
redan i höst i ett extremt polariserat
politiskt klimat. Mitt i allt pandemielände måste vi ändå konstatera att så
många rubriker som handlat om kulturlivets förutsättningar har vi inte sett
på många år. Det är därför inte otroligt
att kulturen kommer att få en större
roll i valrörelsen. Vi vill gärna prata
om kulturens positiva effekter både för

FRILANSAVDELNING
Ordf: Chiara Re
Mobil: 0704-17 70 15
E-post: frilans@symf.se
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Delad arbetsdag – dubbel arbetsdag?
Att planera arbetstider kan vara en verklig utmaning. Speciellt inom scenkonstbranschen där föreställningar på kvällar och
helger ska fungera, samtidigt som man på dagtid repeterar in nya produktioner parallellt. Ofta är tiden på scenen och i de
stora replokalerna eftertraktad, samtidigt som det ställs krav på fler produktioner på kortare tid för att klara ekonomin och
uppdraget. Men att arbeta delad arbetsdag kan påverka din hälsa, visar forskningen.

Västerås Sinfonietta
söker musiker!

Begränsad möjlighet att påverka sina egna arbetstider,
6-dagars arbetsvecka, snäv dygnsvila, många schemalagda helger på rad och delade arbetspass är arbetsformer
som lever kvar inom scenkonstbranschen. Stora delar av
övriga samhället har femdagars arbetsvecka och strävar
efter större flexibilitet för individen. Är delade arbetsdagar
en förutsättning för att klara ägarnas uppdrag? De dagar
man arbetar delade arbetspass kan längden variera, men
ibland kan arbetsdagen bli upp till14 timmar, till exempel om
arbetsdagen börjar med ett pass som kräver uppvärmning
eller uppsjungning och sedan slutar med en lång föreställning.

Viola alt. stämledare
För information och ansökan se
www.vastmanlandsmusiken.se

I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social
arbetsmiljö finns arbetstider med som prioriterat område.
På arbetstider som kan vara riskabla anges i föreskriften
delade arbetspass som nummer tre efter skiftarbete och
nattarbete. ”Delade arbetspass kan innebära hälsorisker om
arbetsdagarna i praktiken blir långa. Det gäller exempelvis
när det är kort tid mellan arbetspassen och det inte går att
använda ledigheten eller när det saknas möjligheter till återhämtning.” (AFS 2015:4)
Annons_VIOLA.indd 1

Dalasinfoniettan
söker

nsertmäare
Dalasinfoniettan söker ny konsertmästare med start hösten 2022.
Vi ser en potentiell kandidat i dig, en musiker och konsertmästare,
som har talang för och erfarenhet av ledarskap - både på och utanför
scenen. Är det du? Tveka då inte att söka tjänsten, senast 1 juni 2021.
Läs annonsen på
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www.musikidalarna.se/lediga-tjanster-orkester
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Man menar att trots ett par timmars ledighet mitt på dagen,
upplever kroppen det som en lång arbetsdag eftersom man
måste förbereda sig inför kvällens arbetspass. Man kan då
inte utnyttja tiden emellan som fri tid, på det sättet som man
kan göra när man bara arbetar dagtid. I forskningsrapporten ”Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?” från
Stressforskningsinstitutet anges arbetsrelaterad störd sömn
och arbetstidsrelaterad trötthet samt problem med sociala
relationer och höjd olycksrisk som några riskfaktorer.
I samtal med arbetstidsforskare på Stressforskningsinstitutet, pekar forskarna på specifika riskpunkter gällande yrken
i vår bransch: ”Ni har ofta liten påverkansmöjlighet på arbetstidsschemat för individen i kombination med hög stress
– scenkonstarbetet räknas som det, trots ”positivt” arbete.
Arbetet kräver i princip alltid att ni ska vara på topp och till
skillnad från många andra arbeten i samhället finns ingen
möjlighet att gå hem tidigare,flexa på lunchen eller ta pauser
när man vill om man har en mindre bra dag. Det krävs mental förberedelse för att kunna vara på topp!”
Anspänning och att nästan alltid vara i en bedömningssituation ger stort stresspåslag för kroppen, trots att arbetet
upplevs som positivt. Det tar tid för kroppen att komma ner
till en nivå där återhämtningen kan börja. Sömnen kan bli
ytlig om man inte är riktigt nedvarvad när man ska sova
och nedvarvning kan ta tid efter föreställning eller konsert.

Ytlig sömn och arbete med
många deadlines eller
stress kan ge onormalt
hög trötthet. Delat arbetspass ska man försöka
undvika så långt som
möjligt. Parterna måste
försöka se andra lösningar, menar forskarna. 13
till 14 timmars dygnsvila
behövs efter delad arbetsdag om kroppen ska få den
återhämtning som behövs.
Kroppen uppfattar den
delade arbetsdagen som
en hel arbetsdag, trots de
lediga timmarna mellan
Störd sömn och trötthet ökar
passen. Man har bättre förrisken för olyckor i arbetlivet.
utsättningar för att göra ett
Foto: Sammy Williams
bra jobb om man kommer
utvilad till arbetet. Höjd pensionsålder och oregelbundna
arbetstider kräver ökad kunskap om hur detta påverkar anställda på både kort och lång sikt. Behovet av återhämtning
är viktigt utifrån arbetstidsförläggningen. Man löser inte
återhämtningsproblem med en extra veckas sommarsemester. Återhämtning behövs kontinuerligt! Forskarna menar
att idealsituation skulle vara en fyradagars arbetsvecka med
reducerad veckoarbetstid om max 28 timmars schemalagd
arbetstid. Inga dubbla inställelser och två sammanhängande
lediga dagar var tredje helg.
Man behöver göra en riskanalys av arbetssituationen utifrån
organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö och man ska inse
vilka risker förläggningen av arbetet kan innebära. Arbetsmiljölagen tar inte hänsyn till en specifik arbetssituation utan
det ska tillämpas efter branschers olika förutsättningar.
Att kombinera en god arbetstidsförläggning och samtidigt
klara av det uppdrag som institutionen har är en verklig utmaning för parterna. Det kräver såväl kreativitet och ett tänk
”utanför boxen”!
”Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos
arbetstagarna” (AFS 2015:4)
Anna-Karin Simlund
Här kan du läsa mer:
”Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?” på stressforskning.su.se
Bra info finns på arbetsmiljöverkets hemsida av.se
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Vad är skillnaden?

Samverkansavtalet bygger på MBL och oavsett avtal eller lag
har avdelningen rätt till fortlöpande information och medbestämmande på arbetsplatsen men framför allt, en oavvislig
rätt att möta arbetsgivaren i förhandling.
Hur fungerar samverkan?
Avsikten är att det på arbetsplatsen ska bildas samverkansgrupper – en eller flera. I dessa grupper ska avdelningen och
arbetsgivare löpande föra samtal och hantera olika frågor.
Avsikten med detta är att parterna tidigt ska börja prata om
det som komma skall. Arbetsplatsen ska utvecklas i samverkan och i samförstånd. Även om man menar att samverkan
ska ske som ”en del av det löpande arbetet” är det viktigt att
det finns vissa formalia även här. Annars blir det för otydligt.
Först ska man vara överens om vilka frågor som ska omfattas av ett samverkansavtal. Där finns ett antal frågor som
enligt den centrala skrivningen ska ingå och vilka de är framgår av riksavtalet. Det kan exempelvis vara verksamhet och
ekonomi, personalpolitik, kompetensutveckling, arbetsorganisation, arbetstid, jämlikhet samt arbetsmiljöfrågor. Till
dessa kan sedan ytterligare saker ingå beroende på vad som
passar varje arbetsplats. Utifrån det bestämmer man vilka
representanter som ska ingå i samverkansgrupperna.
Om man till exempel väljer att endast ha en samverkansgrupp och att även arbetsmiljöfrågor ska ingå är det självklart att skyddsombuden finns med. Man kan också välja att
fortsätta med arbetsmiljöarbetet i en särskild samverkans-

Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att samverkan
endast sker mellan den lokala fackliga avdelningen och
arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan alltså inte samla ett fritt
valt antal anställda i en paus, prata med dom och därefter
hävda att man kommit överens i samverkan.
MBL då?
Den finns där som stommen till samverkansavtalet. Detta av
flera orsaker. Ett samverkansarbete får aldrig krypa under
MBL:s minikrav och avsikter. Det kan t ex vara arbetsgivarens informationsskyldighet som enligt riksavtalet ska
utövas i de lokala samverkansgrupperna. Tydligheten på
informationen och när den framförs ska följa MBL:s avsikt.
En annan situation kan vara att man är oense om huruvida
ett specifikt ärende ryms inom det överenskomna samverkansområdet. Bägge sidor kan välja att frågan ska hanteras
enligt MBL. Det ska anmälas i förväg. En neddragning med
eventuella uppsägningar är en stor händelse och måste skötas enligt alla regler. Då är MBL:s mer formella sätt det som
säkerställer hanteringen.

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg följande: För att omfattas av det förstärkta skyddet i
förtroendemannalagen, oavsett om man arbetar i samverkansgrupper eller förhandlar enligt MBL, är det viktigt att
anmäla till arbetsgivaren vilka som är förtroendevalda på
arbetsplatsen.

publiken
Corona - Covid
19 skydd
”Stage” lättvikts Gradänger

Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

Skydd för personal och elever.

Medar flygel

Nu har vi fått hem en ny sändning
av våra plexiglas-skärmar som
fungerar perfekt som skydd.

Även för

Body Art Mind Coachning och föreläsningar för musiker.
Ergonomi, fysioterapi, hörsel & mental träning.

Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

Digitalpiano

Medar piano

”Stage” lättvikts Gradänger
Livstids Garanti på alla
Skärmarna har måtten
teleskopnotställ & vagnar

Medar flygel

1400 x 800 x 6 mm.

Bagatell 1

Även för

Få tre
Medar piano

Köp 6

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

Livstids Garanti på alla
teleskopnotställ & vagnar

• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

månader

Akustik-skärmar

Bagatell 2

gratis!
Från
7 500 kr

BOKA OSS! WWW.BODYARTMIND.SE

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Köp 6

för
betala

Teleskop
standard

Teleskop
transport
lättvikt

450:-

”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

”Sitt

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

rätt”

Bagatell 6

Bagatell 5

Bagatell 3

5

ORKESTER / KÖRSTOL

KLAVERNOTSTÄLL

Flyttas mycket enkelt.

Bagatell 4
PIANO PALLAR

BACH

ORKESTER / KÖRSTOL

KLAVERNOTSTÄLL
Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

TELESKOPET

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

för 5

TELESKOPET

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ

Bagatell 1

betala

Bagatell 4

Bagatell 3

Bagatell 2

Från
7 500 kr

Digitalpiano

AMADEUS

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

Teleskop
transport
lättvikt

450:- att flytta tack vare
Mycket enkelt

Teleskop
standard

stativ med hjul.

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Akustik-skärmar

”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

”Sitt

rätt”

Bagatell 6

Bagatell 5

Flyttas mycket enkelt.

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

PIANO PALLAR

BACH

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

AMADEUS

Nyhet

Vill du få

+46
Super LED lampa
6-8 timmars batteritid

När pandemin är över kan ni återanvända skärmarna till Akustikskärmar mellan div instrument.
På grund av stor efterfrågan av
plexiglas
bländfri
för i runt hela världen har vi
ett begränsat antal så gör din
publiken
bokning snarast.

tagNyh
i et

alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra
Klavernotställ.

Super LED lampa
6-8 timmars batteritid

bländfri för
publiken

alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

musiker?

Passar även till våra
Klavernotställ.

Garanti 10 år på

Flygel- och pianomedar
Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

(0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

”Manhasset”

Världens mest sålda med livstidsgaranti

Garanti 10 år på

”Stage” lättvikts Gradänger
Välj vagn med 12, 15 eller 25 notställ
Flygel- och pianomedar

Sök i
Passar till alla
pianon och flyglar.
Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet.

Medar flygel

”Stage” lättvikts Gradänger

Medar flygel

Även för

Även för

En del av MBL:s skyldigheter om en arbetsgivares primära förhandlingsskyldighet (det betyder att arbetsgivarens
måste ta initiativ och kalla till förhandling i vissa frågor)
ska ingå i det löpande samverkansarbetet. Därför finns det
också i samverkansavtalet en möjlighet att påkalla central
förhandling, om man anser att arbetsgivaren i samverkansgruppen inte följt regelverket enligt MBL.

bländfri för

Garanti 10 år på

Flygel- och pianomedar

grupp eller i skyddskommitté. Man ska dessutom komma
överens om hur ofta gruppen ska träffas, hur protokoll ska
föras och justeras av bägge parter.

Gunnar Jönsson/Anders Filén
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Gå med
Passar även till våra
Klavernotställ.
i
Garanti 10 år på
Symf!

alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Flygel- och pianomedar

Den stora skillnaden ligger i ambitionen för hur dialogen på en arbetsplats skall fungera mellan arbetsgivare och avdelningen. Ett möte i samverkansgrupper ska uppfattas som mindre formellt och en kanske inte så dramatisk händelse, till skillnad
mot en förhandling enligt MBL– medbestämmandelagen. Samverkan ska, som det står i riksavtalet, ”utgöra en naturlig del i
beslutsfattandet”.
Inte alltför sällan kallar arbetsgivaren till MBL-förhandling i
ett skede när ett nytt förslag är färdigt att presenteras eller
när man är oense om hur en tidigare överenskommelse ska
tolkas. Man följer vissa procedurer och tidsramar och samtalen blir lätt konfliktfyllda då parterna möts när ett ärende
redan är färdigberett eller hunnit bli infekterat. Ur detta formades ett alternativ på arbetsmarknaden - Samverkansavtalet. Symfs samverkansavtal är som mycket annat uppdelat
på två nivåer. En central överenskommelse sätter ramarna
och de lokala parterna utformar samverkansarbetet så att
det passar för varje arbetsplats.

ledande leverantörer
bländfri för
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)
publiken
Super LED lampa Passar även till våra av musikinredningar
Klavernotställ.
6-8 timmars batteritid

Vi längtar
till hösten!

Samverkansmöte eller förhandling enligt medbestämmandelagen:

Super LED lampa
6-8 timmars
Enbatteritid
av Nordens

Digitalpiano

Digitalpiano

frilans-

Medar piano

Livstids Garanti på alla
teleskopnotställ & vagnar

Medar piano

Livstids Garanti på alla
teleskopnotställ & vagnar

Bagatell 1

Från
7 500 kr

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

Akustik-skärmar

Bagatell 1

katalogen

Bagatell 2
Köp

r5

la fö
6 beta

Teleskop
standard

på

Teleskop
transport
lättvikt

450:-

betala

för 5

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

KLAVERNOTSTÄLL
Akustik-skärmar

Bagatell 3

Bagatell 2
Köp 6

KLAVERNOTSTÄLL

TELESKOPET

Bagatell 3

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ
• Stor vagn + 18 notställ
Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

TELESKOPET

Världsledande
med bl.a. 85 %
av den amerikanska marknaden och
75 % av den franska.
Inga skruvar - bara att
dra upp och ner.
Snygg design som
passar i alla miljöer.
Finns i olika modeller

Från
7 500 kr

Bagatell 4
Teleskop
standard

Teleskop
transport
lättvikt

450:-

ORKESTER / KÖRSTOL
”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 5

Flyttas mycket enkelt.

TELESKOP
DIRIGENT REGAL

symf.se

Flyttas mycket enkelt.

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

”Nothajen” slukar alla dina notblad,
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 5

Bagatell 4

ORKESTER / KÖRSTOL

”Sitt

rätt”

Bagatell 6

”Sitt

rätt”

Bagatell 6
PIANO PALLAR

BACH
AMADEUS

Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

+46 TELESKOP
(0) 13-527 50 • info@bagatell.se
• www.bagatell.se
PIANO PALLAR
DIRIGENT REGAL

Flaggskeppet
bland våra
dirigentnotställ.

BACH
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Något mindre och
smidigare än storebror, men absolut lika
stabil och solid.

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Meddelarfrihet med skydd
Många vet inte vad meddelarfrihet är för något. I korthet innebär det en rätt att meddela uppgifter i vilket ämne som helst för
offentliggörande till grundlagsskyddad media. Dessutom är man som anställd skyddad mot repressalier genom det lagstadgade meddelarskyddet. Här är kommer frågor och svar om meddelarfrihet!

Får du vissla, Johanna?
– Ja visst får du det!
Sverige har sedan 2017 en visselblåsarlag som skyddar arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier och den gäller inom såväl offentlig förvaltning som privat sektor.
Även inhyrd personal omfattas. Eftersom meddelarfrihet och meddelarskydd inte gäller inom den privata sektorn (med
vissa undantag för offentligt finansierad vård och skola i privat regi) ger visselblåsarlagen möjligheten att slå larm, trots att
lojalitetsplikten gäller. Ett nytt EU-direktiv förstärker nu visselblåsarlagen och den nya regleringen föreslås träda i kraft i
december i år.
Visselblåsarlagens syfte är att förbjuda arbetsgivare att
vidta repressalier mot den som larmat. Repressalier kan
vara exempelvis avskedande, uppsägning, omplacering,
utebliven löneökning, kränkande tillmälen, mobbning och
mycket annat. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig
om sådana åtgärder genomförs.
Larma i första hand internt
En arbetstagare som vill larma om något missförhållande
ska i första hand göra det internt. Arbetsgivaren är skyldig
att ha rutiner för att hantera sådant, exempelvis genom att
anvisa någon särskild enhet eller person dit arbetstagare
kan vända sig. Om den anställde inte vill larma till någon
representant för arbetsgivaren kan hen istället göra det till
någon facklig representant. För att internt påtala missförhållanden krävs ingen bevisning, det räcker med att den
anställde kan presentera konkreta misstankar om allvarliga missförhållanden.
Rätt att larma även externt om inget händer
Om larmet inte resulterar i någon förändring inom rimlig tid, kan arbetstagaren därefter ha rätt att larma även
externt, antingen genom att lämna uppgifter för offentliggörande (exempelvis till media) eller vända sig till någon
myndighet.
Vad är ”allvarliga missförhållanden”?
Det finns inte någon närmare definition av det begreppet i
lagen, mer än att, om missförhållandena utgör brott måste
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fängelsestraff finnas med i straffskalan. Det gäller dock för
de flesta brott i brottsbalken, även mindre allvarliga brott
som snatteri. Det är dock sällan någon döms till fängelse
för så lindriga brott. Begreppet allvarliga missförhållanden kan också syfta på sådant som inte är straffbelagt,
men som ändå är oacceptabelt i arbetslivet, exempelvis att
gällande föreskrifter inte följs, att det finns risker för liv
och hälsa eller risk för skador på miljön, att interna regler
och principer inte följs eller att det förekommer oetiska
förhållanden.
Den nya visselblåsarlagen
En ny visselblåsarlag planeras träda i kraft den 1 december 2021. Lagen innebär bland annat att arbetsgivare som
har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha
interna visselblåsarfunktioner. Kravet på att införa visselblåsarfunktioner kommer att vara tvingande och införas
stegvis beroende på verksamhetens storlek.
Förslaget till den nya visselblåsarlagen föreslås ersätta
den befintliga lagen om särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Precis som idag ska det vara fortsatt förbjudet för en
arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier
till exempel i form av uppsägning eller omplacering. Vid
brott mot detta kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.
Jonas Nyberg

Vad är meddelarfrihet?
Meddelarfrihet innebär att vem som helst får lämna vilka
uppgifter som helst till en journalist eller en redaktion, i
syfte att de ska publiceras. Den friheten gäller alla, inte bara
offentliganställda. Men privatanställda har inte samma skydd
som de offentliganställda. Du har också rätt att införskaffa
uppgifter för att offentliggöra dem så länge det inte sker på
ett brottsligt sätt, till exempel genom stöld.
Vad riskerar jag?
Du som är anställd inom offentlig sektor (det vill säga har
kommunen, staten eller regionen som arbetsgivare) har
förutom meddelarfrihet ett särskilt meddelarskydd. Din
arbetsgivare är förbjuden att efterforska vem som lämnat
uppgifter till media. Bara att ställa frågan är straffbart. Att
som arbetsgivare bryta mot efterforskningsförbudet kan ge
böter eller fängelse i högst ett år.
Kan jag bli av med jobbet?
Om en offentlig arbetsgivare trots allt skulle få fram vem
som tipsat media är hon eller han förbjuden att bestraffa dig,
till exempel genom att säga upp dig eller omplacera dig. Det
kan ge böter eller fängelse. Detta gäller även om du framträder öppet.
Sedan juli 2017 gäller efterforskningsförbudet och repressalieförbudet även för de som är anställda inom privat vård,
skola och omsorg som är offentligt finansierad. Det gäller
också inom kommunala och regionala bolag som kommunen
eller regionen (alltså de före detta landstingen) har avgörande beslutanderätt över, men inte inom statliga bolag.
Får jag vara anonym?
Journalisten eller redaktionen som tagit emot ditt tips har
tystnadsplikt enligt lag och får inte avslöja vem som lämnat
tipset. Du har rätt att vara helt anonym om du vill. Journalisten får inte avslöja ditt namn för någon, inte heller uppgifter
om ålder, kön, arbetsplats eller annat som kan leda till att
det går att lista ut vem som är källan. Tystnadsplikten gäller
livet ut.

Men sekretessen då?
Uppgifter som är sekretessbelagda får väl inte lämnas ut
till media? Jo, meddelarfriheten gäller även då. Som offentliganställd får du berätta för en journalist vad som står i
ett sekretessbelagt dokument, men inte lämna över själva
dokumentet. Även om du i ditt jobb har tystnadsplikt får du
prata med media om nästan vad som helst. Undantagen är
bland annat sådant som omfattas av patientsekretess eller
uppgifter om rikets säkerhet.
Vad gäller för sociala medier som Facebook och Twitter?
Här möts yttrandefriheten – att man har rätt att säga vad
man tycker – och lojalitetsplikten som innebär att man ska
vara lojal mot sin arbetsgivare. För offentligt anställda
sträcker sig yttrandefriheten mycket längre än för privatanställda. Med andra ord, så länge du inte bryter mot tystnadsplikten har du rätt att yttra dig om dina åsikter i vilket
medium som helst, inklusive sociala medier på nätet.
Det finns dock andra aspekter än de juridiska att beakta, så
även om arbetsgivaren inte får säga upp dig på grund av dina
uttalanden, kan det dock finnas andra konsekvenser (som
exempelvis tillsägelse, omplacering eller förändrade arbetsuppgifter och om det finns stöd i kollektivavtal kan det även
leda till en skriftlig varning eller löneavdrag).
Vad gäller för privatanställda?
Företag är inte förhindrade att ingripa mot den som lämnat
uppgifter till medier. Med stöd av lojalitetsplikten i anställningen kan de vidta repressalier mot anställda som kritiserat
företaget offentligt eller läckt uppgifter till medier. Det gäller
även i statligt ägda bolag.
Hur vet jag om min orkester, kör eller ensemble
omfattas av meddelarfriheten?
Du omfattas av både meddelarfrihet och meddelarskydd om
företaget är ägt av kommunen eller av regionen till mer än
50 procent. Även aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser räknas som offentlig verksamhet om
kommunen eller regionen har rätt att utse mer än hälften av
styrelseledamöterna.
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– Det som är så häftigt är att när jag spelar ett komp så sätter hon sina grejor på slaget. Datorn plockar upp pupillerna.
Hon och jag testar det här och mitt projekt är att fler ska få
prova på, att fler ska få möjlighet att spela.
Ögonstyrning fungerar genom att utrustningen skickar ut ett
ljus som i frekvens ligger nära infrarött. Ljuset reflekteras i
ögonen och de reflektionerna plockas upp av ögonstyrningens kameror. Genom filtrering och beräkningar vet ögonstyrningen var användaren tittar. För varje användare görs en
noggrann kalibrering för att det ska funka optimalt. Musikprogrammen Ellen använder bygger på att när muspekaren
rörs över olika områden på skärmen spelas ljuden upp.
Därmed slipper man problemen med att utföra ett musklick.
En utmaning för Ellen har varit att lära sig spela musik med
hjälp av ögonstyrningsdatorn.
– Jag måste öva för det är svårt. Men ska jag lära ut så måste
jag kunna visa eleverna. Just nu är de bättre på det än vad
jag är.
Ellen Sjö Sander är frilansande
slagverkare med marimba som
huuvudinstrument.
Foto: Lasse Edfast

Spela musik med ögonen
Att spela musik med människor med omfattande funktionsnedsättningar skulle kunna ses som en närmast omöjlig uppgift.
Det tycker inte Ellen Sjö Sander. Hon har med hjälp av nytänkande och med anpassade tekniska hjälpmedel startat projekt
i Västra Götaland som ger unga människor möjligheten att spela och uttrycka sig musikaliskt. Det är en grundläggande
mänsklig rättighet att få spela musik, anser hon. Dessutom helt i enlighet med läroplanen för grundskolan.
Ellen Sjö Sander är klassisk slagverkare. Hon har studerat
på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och spelar mest
marimba. Som de
flesta andra av Sveriges frilansande musiker blev hon utan
speljobb när Coronapandemin slog
till förra våren men
redan tidigare hade
hon börjat arbeta
deltid som personlig
assistent till en ung
Beställ strängar, tillbehör person med funknoter och annat som du tionsvariation.
– Jag jobbar på ett
behöver i vår webbshop fantastiskt ställe.
När jag har bett om
Vi har ett stort sortiment av ledigt för en spelning
musikaliska presentartiklar! svar de: Oh, vad kul!
Var ska du spela och
Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm kan vi komma och
08-668 13 15, mån-fre 11-18 & lör 11-15
lyssna?

www..olaﬀaren.se
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Ellen har försökt spela musik med Emma som hon är assistent åt. Hon och Emma har spelat både Ipad, piano och
marimba tillsammans tidigare, men då har Ellen behövt
hålla i sin Emmas händer eftersom hon inte kan styra dem
själv. Emma har dessutom en dator med ögonstyrning. Ellen
lånade hem den datorn för att göra en systemuppdatering
och kunde inte låta bli att kolla om det fanns något musikprogram som gick att installera på den.
– Det fanns det och vi testade det på jobbet ett par dar senare. Jag kände att det här måste jag göra någonting av.
När pandemin återigen tog fart i höstas började hon jobba
mer på distans. Orkestern hon spelar med, GAO – Göteborgs
Alternativa Orkester, började samtidigt repetera på distans
och tanken slog henne att det här, att spela tillsammans på
distans borde gå att kombinera med ögonstyrningsmusiken.
– Jag sökte och fick projektstöd för utvecklingsprojekt för
skolor.
Under intervjun visar Ellen en film när hon spelar med
Emma som sitter framför sin ögonstyrningsdator. Det går
knappt att uppfatta att hon rör på ögonen men musiken
klingar och det sitter ihop.

De färgade fälten på ögonstyrningsdatorn har förinställda ljud
som spelas när användaren för muspekaren över dem. Foto:

– För det som är så häftigt med de här ögonstyrningsdatorerna är just självständigheten.
Programmet Ellen jobbar med erbjuder en mängd möjligheter. Den som spelar tittar på olika fält som kan programmeras att spela upp en ton från ett antal olika instrument eller
ett ackord eller en musikalisk fras. Det går att styra volymen
och det finns en massa inställningar som går att göra.
– Det första programmet jag jobbade med kunde bara spela
upp ett ”pling”.
Nu i början på projektet har det mer handlat om att upptäcka
att man faktiskt kan spela musik. – Framåt får vi utforska
tillsammans vilket instrument som passar de olika deltagarna bäst.

Emma och Ellen spelar musik tillsammans. Foto: Privat

Det finns andra alternativa styrsätt utöver ögonstyrning. Ett
är det som kallas huvudmus. Då fästs en prick på exempelvis
glasögonen och en sensor på datorn läser av rörelserna.
– Alla användare är unika och det är väldigt stora skillnader
mellan dem. Det gäller att hitta det som passar var och en.
En annan stor utmaning är kommunikationen mellan henne
och användarna. Hon arbetar med personer som har både fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. En del har svårt
att ens meddela ett ja eller ett nej.
– Ibland kan man kanske bara förnimma att personen uppskattar något eller inte.
När det var möjligt att vara på plats gick det ju att visa hur
man får fram tonerna. Nu när Ellen jobbar via zoom måste
hon ge verbala instruktioner och då behöver hon få hjälp av
personal på plats som känner eleven och får bli hennes kommunikationskanal. Både från Ellen till eleven men framför
allt från eleven till Ellen.
– De allra flesta har mycket bättre språkförståelse än vad de
har uttrycksförmåga.
Vad är en framgång i ditt projekt?
– När vi alla kan spela tillsammans. När alla är självständigt
delaktiga på sina egna villkor.

Just nu kan deltagaran välja mellan marimba, vibrafon,
stråk – både med stråke och med pizzicato – saxofon, horn,
trumpet, harpa, olika varianter av gitarr, orgel, piano, banjo
och ackordeon.
– Han som har byggt programmet är ackordeonist.
Ellen har arbetat med en klass med fem elever. Inledningsvis
handlade det mycket om att bara få ut ljudet och exempelvis
bara låta så mycket det bara gick. Sedan gick det vidare med
andra uppgifter som att härma andra ljud.
– Hur låter regn, kunde vara en uppgift. Man får träna sin
fantasi och föreställningsförmåga vilket är en ganska grundläggande när man spelar musik.
Att spela online blir en utmaning eftersom det finns en
fördröjning i zoom. Men Ellen menar att om man jobbar med
improviserade ljud så spelar det inte så stor roll. Men för att
komma vidare och arbeta med rytmiska saker behöver man
hitta andra verktyg.
– Det finns ett par olika program som går att använda. I GAO
har vi använt Jamulus. Har vi tillräckligt bra uppkoppling och
sitter i samma stad så funkar det jättebra.
En positiv effekt har varit att Ellen har arbetat med klassens
musiklärare som genom projektet fått en vidareutbildning i
fortsättning på nästa uppslag
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SÅ FUNKAR FACKET
fortsättning från förra uppslaget

Ellen säger att det normala läget för en frilansmusiker som
kontaktar en arrangör är att man blir glad för ett nej. Då är
det ju i varje fall någon som har lyssnat på vad man har sagt
och kanske till och med läst ens mejl.
– I det här projektet när jag mejlar någon händer det att de
ringer tillbaka samma dag och säger: Åh, vad spännande det
här är!
– De jag jobbar mot är ju professionella människor som kan
säga att, ”tackar vi nej till det här så är det ju tjänstefel”. De
reaktionerna gör projektet mycket mer lättjobbat.
Att inte kunna ses fysiskt har inte varit begränsande
– Där jag är nu i projektet har det varit jättebra. Projektet
hade nog inte blivit av annars. På sikt vill jag få in åtminstone
en fysisk träff per grupp. Men det är mycket meck med att
flytta på de här eleverna och de bor inte på samma ställen.
Vi kan köra många korta lektioner utan att varken jag eller
de behöver åka långa sträckor. Jag kan nå hela Sverige, och
resten av världen om jag nu vill. Jag är ju van att släpa runt
på en tung marimba så det här känns som en lättnad!
Du själv, vad får du ut av det?
– Det här är en väldigt meningsfull arbetsuppgift som är
lättare att ta betalt för än att spela konserter. Men jag ser det
som ett komplement till konserter, givetvis. Att vara musiker
är trots allt bara en liten del av mig. Här får jag in mitt teknikintresse och många andra delar av det som jag brinner för.

EXPERTIS, VÄRDERINGAR
OCH HANDEL

– Ibland kan man ju
fundera på vad man
håller på med när
man spelar musik.
Här är det ingen
tvekan om meningsfullheten i det. Det
är ju en grundläggande mänsklig rättighet att få uttrycka
sig.
Jonas Nyberg
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Regeringsgatan
72, 111 39 Stockholm | 08-22 24 20

Sebastian Skarp
Stockholm 2021

Violin byggd av Peder Källman 2013

den här tekniken. Därmed har musikläraren fått möjlighet
att hjälpa eleverna att uppnå målen i läroplanen för grundskolan. Där står det att elever ska få lära sig att spela ett
instrument och spela grundläggande ackord.
– Eleverna har ofta svårt att umgås socialt eftersom de allra
flesta av de jag jobbar med saknar förmågan att kommunicera via tal. Att spela musik tillsammans blir ett sätt att umgås.

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg.
www.pederkallman.se
070-325 21 39

WERMLAND OPERA SÖKER

STÄMLEDARE

VIOLIN 2
Provspelning: 17 augusti 2021

ALT. STÄMLEDARE

VIOLIN 1

(3:e stol)

Provspelning: 17 augusti 2021

TUTTI VIOLIN
Provspelning: 19 augusti 2021

Sista ansökningsdag: 27 juli 2021
Läs mer om tjänsterna på

wermlandopera.com
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Bli inte rökt

Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Lättnader i sikte
Kära frilanskollegor!
Så skriver jag min sista krönika som
ordförande för avdelning 14. Som för så
många andra frilansare innebar 2020
många förändringar även för mig. Jag
gick från att börja frilansa igen i februari, efter en föräldraledighet, rätt in i
pandemin. Jag valde att börja studera
Data- och Systemvetenskap under hösten, med hopp om att stå bättre rustad
för frilansandets upp och nedgångar,
samtidigt som jag började som ordförande i frilansstyrelsen.
Ordförandeskapet har varit lärorikt, roligt. Det har varit värdefullt att få höra
hur det ser ut på olika arbetsplatser
och hur arbetsgivarna förhållit sig till
restriktionerna (vilket är väldigt olika).
Men också att få hålla sig uppdaterad
om att smittspridning sker på våra
arbetsplatser. Trots att de rekommendationer vi i förbundsstyrelsen gick ut
med förra sommaren möttes av mycket
kritik, så har vi fått flera bekräftelser
på att risken för smittspridning är hög i
vår verksamhet.
Nu har pandemin pågått i över ett år
och äntligen tycks vi kunna se lättnader
i sikte! Det här året i frilansstyrelsen
har inneburit ett annat arbetssätt och
att en hel del nya frågor har kommit
upp på dagordningen. Hur ska man navigera i allt detta nya när vårt främsta

medium plötsligt inte är livekonserter
utan inspelning och streaming. Vi hade
stora problem med att få Skatteverket
att skriftligen bekräfta vilken momssats som gäller för F-skatt vid streaming, informationen på deras hemsida
är bristfällig. Den nya spridningen av
konstmusiken kommer förhoppningsvis
locka ny publik till konserterna när de
väl kommer i gång, men streaming är
här för att stanna. En mycket spännande teknik att hålla koll på framöver är
blockchain! En teknik som unikt kan
identifiera data, till exempel musik.
Idag finns flera företag som håller på
att utveckla den här tekniken för att
göra det möjligt för musiker att få betalt utan mellanhänder. (Förhoppningsvis slutet för Epidemic Sound!)
Men den stora frågan, hur ska det gå
för frilansarna? Saken är den att ingen
kartläggning skett i Sverige ännu, kanske är det för tidigt, men de signaler vi
får från våra medlemmar är att vid det
här laget gör de flesta något mer. Vissa
arbetar inom andra områden, kanske
ett deltidsjobb sedan innan, andra gör
som jag, skapar sig nya möjligheter för
framtiden. Å ena sidan har de större
aktörerna projekt som de bara väntar
på att få genomföra, och efterfrågan
kommer antagligen vara stor när restriktionerna äntligen tillåter konserter
med stor publik. Men redan innan fanns

Skydda ditt viktigaste instrument
stora neddragningar inom kulturen, och
jag ska inte ens gå in på vilken status
konstmusiken har hos våra politiker.
För vissa musiker är nog den här krisen
en slutlig anledning att byta karriär,
eller som för mig, en insikt om att en
för snäv yrkesroll inte är en särskilt bra
riskspridning.
Vi frilansare är kvar där ute. Vi spelar,
vi övar, och vi längtar efter att få spela
ihop igen! Så jag tackar för förtroendet
och hoppas få möjligheten att återvända till styrelsen när tiden räcker till.

Chiara Re
Ordförande, avdelning 14, frilans

Hörseln gör ingen comeback. Gör som
Sveriges musiker- och artistelit. Skydda
din hörsel med Bellman ER. Formgjutna
hörselskydd med kompromisslös ljudkvalitet och oslagbar passform.
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Sveriges Violinbyggarmästare
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Vi tycker att det är viktigt att du
känner dig trygg när du letar nytt jobb!

Vi försäkrar det mesta - vårt hem, vår bil, vår
båt och våra djur. Inte för att vi förväntar oss
att det ska hända något utan för att vi ska ha
råd om det händer.
Samma sak gäller när man försäkrar sin inkomst
vid arbetslöshet. Inte för att vi förväntar oss att
bli arbetslösa, utan för att vi ska ha råd att vara
mellan två arbeten.
Vi kan din bransch
Det finns särskilda regler vid arbetslöshet för dig
som är kulturarbetare - vi kan din bransch!

Det kostar 170 kronor per månad att
vara med och det är lätt att bli medlem!
Skicka in en ansökan om medlemskap för att bli
medlem. Det gör du enklast genom att klicka på
Bli medlem på vår hemsida.
För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning
måste du bland annat ha varit medlem i tolv
månader. Därför är det viktigt att du försäkrar
din inkomst i god tid.

Du hittar mer information om a-kassa och kulturarbete på vår hemsida
unionensakassa.se/kulturarbete. Har du frågor kan du skicka ett
meddelande på Mina Sidor. Du kan också ringa oss på 0770-77 77 88.
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Upphovsrättens fiende nummer 1

ungefär 35 000 titlar. Det har antagligen kostat dem ett par
hundra miljoner kronor. Men värdet på bolaget idag är på
över 11 miljarder kronor. De som cashar in på den här verksamheten är ägarna och riskkapitalisterna medan upphovsmän och utövare får småsmulor, säger Stefan Lagrell.

Epidemic Sound
När Stockholms Stad valde att göra sitt evenemang Kulturnatten digitalt, riktade man uppmaningen till deltagarna att använda sig av musik från Epidemic Sound för att det skulle gå att sända på Facebook. Den uppmaningen fick kulturskapare och företrädare för musiklivet att gå i taket. Nu när alla musiker behöver hålla alla inkomstkällor öppna väljer Stockholms stad att
gynna Epidemic Sound som köper låtar från musiker med rättigheter och allt, så att användarna slipper ersätta skaparna vid
uppspelning. Symf och samtliga andra företrädare för musiker och upphovsrättsinnehavare skrev debattartiklar och kritiken
mot Stockholms Stad var inte nådig. Stefan Lagrell är VD för SAMI som med hjälp av organisationens jurist Ulrika Wendt ger
sin syn på Epidemic Sound och deras affärsidé.
– Ekosystemet i musikbranschen är uppbyggt kring upphovsrätt. Musiker och artister har rätt att få ersättningar för
sina inspelningar och sina prestationer under en inspelnings
livstid, som är definierat till 70 år. Hela konstruktionen kring
upphovsrätt bygger på detta, säger Stefan Lagrell.
Han menar att Epidemic Sound har dammat av en gammal,
sunkig affärsmodell som går ut på att köpa ut saker så billigt
det bara går och ta över alla rättigheter som finns. För det
betalar de en engångsersättning. De har då möjlighet att använda en inspelning precis hur de vill. De behöver inte heller
uppge vem som är upphovsman eller vem som är utövare.
– Dessutom tvingar de ut
upphovsmän och utövare ur
SAMI och STIM för att det
ska funka i deras affärsmodell, en modell som är
ganska främmande i musikbranschen idag, som tur är.
Den är inte kompatibel med
att ha ett kollektivavtal. I
vilken annan bransch som
helst hade man, med de
här avvikelserna, varit satt
i facklig blockad för länge
sen, säger han.
Ulrika Wendt anser att
företaget utnyttjar den fria
avtalskonstruktionen som Sverige har och innebär att man
själv ska kunna bestämma över sina rättigheter.
– Den grundprincipen är bra men den fungerar inte eftersom
musikerna ofta hamnar i en beroendeställning där förhandlingen blir ojämn i styrkeförhållanden. Musiker, kompositörer
och artister förstår inte alltid att de kommer att gå miste om
sina ersättningar i 70 år framåt. Eller så struntar man i det
och tänker att jag ändå får 5000 kr nu och det hade jag aldrig
fått under de här 70 åren ändå, säger hon.
Stefan Lagrell är SAMI:s VD
Foto: Juliana Fälldin

Under tiden en musiker jobbar för Epidemic sound vill företaget inte att musikern är ansluten till vare sig SAMI eller STIM.
Musikern eller artisten tvingas att avsluta sitt medlemskap.
– Anledningen till det är att de vill kunna säga till exempelvis
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en affärskedja att de inte
behöver betala till upphovsrättsorganisationerna utan bara till Epidemic
Sound. De beställer
musik som de sedan äger
alla rättigheter till. Det
ger dem också rätt att
göra ändringar i musiken
på vilket sätt de vill för att
anpassa den till vad den
ska användas till, säger
Stefan Lagrell.
Ulrika och Stefan ser
tre affärsområden som
Ulrika Wendt är jurist på SAMI
Foto: Juliana Fälldin
Epidemic Sound har
fokuserat på.
– De säljer in musiken till butiker, restauranger och hotell för
offentligt framförande och de säljer den till TV och filmbranschen. Det tredje är till bloggare, youtubers och spelbranschen som bakgrundsmusik där det inte ställs så höga
krav på vilken sorts musik det är, säger de.
De reagerade skarpt mot Stockholms Stads uppmaning att
använda friköpt musik till promotion av kulturnatten nu i april
i år.
– Det var ju rent bedrövligt. Hela den samlade musikbranschen – allt från de fackliga organisationerna, alla upphovsrättsorganisationerna, alla skivbolag till KLYS –reagerade
avståndstagande. Det är ju ganska trist att Stockholms Stad
väljer att urholka musikutbudet på det sättet, tycker jag,
säger Stefan.
Epidemic Sound kommer att växa och de lockar till sig stora
investerare. I en artikel i Dagens Nyheter kunde man läsa att
Epidemic Sound i mars i år fått in ytterligare 3,8 miljarder
kronor av riskkapitalbolagen EQT och Blackstone för att köpa
in mer musik, utöka katalogen till fler musikstilar och språk
och locka fler kunder. Företaget Blackstone har genom åren
fått ett tämligen skamfilat rykte efter att bland annat skövlat
regnskog, brutit mot mänskliga rättigheter och avhyst hyresgäster som inte klarat av deras hyreshöjningar.
– Epidemic Sound har byggt upp en låtkatalog där de har köpt

Stefan Lagrell tycker att det är tråkigt att AMF Pension och
Alecta har gått in och investerat i Epidemic sound.
– Det är ju organisationer med tydliga kopplingar till fackföreningsrörelsen. Man har helt enkelt struntat i att titta på vad
det här innebär för de som jobbar för Epidemic Sound. Jag
tycker att det är skandal faktiskt, säger han.
Frågan är hur man ska kunna motverka Epidemc Sound och
deras urholkning av upphovsrätten.
– Det första är väl att se till att artister och musiker inte jobbar åt företaget. De måste få kunskap om vad det innebär att
sälja sin musik åt dem. Här har vi ett ansvar att utbilda dem

så att de är medvetna om vilka konsekvenserna blir, säger
Ulrika Wendt.
Stefan Lagrell tycker att SAMI och alla andra musikerorganisationer ska jobba för att nyttjarna inte ska använda sig av
Epidemic Sound.
– STIM har bildat Cora Music för att möta efterfrågan från
youtubers som behöver få tag i riktigt sjysst musik där ersättningarna går tillbaka till upphovsmännen i stället för till
riskkapitalet. Det är ett beundransvärt initiativ, menar han.
Mycket tyder på att pandemisituationen har underlättat för
Epidemic Sound.
– Svårigheterna för musiker att försörja sig har fått musiker
att jobba för dem trots att de egentligen inte vill. Att sälja
sin musik till Epidemic Sound kan ju ge mat på bordet men i
det stora ekosystemet är det helt värdelöst, avslutar Ulrika
Wendt.
Jonas Nyberg

Är du medlem i SAMI?
SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, är upphovsrättsorganisationen som tillvaratar artisters och musikers upphovsrättsliga intressen vad gäller bland annat offentligt framförande av inspelad musik och betalar ut ersättningar till de utövare som medverkat vid inspelningar. Medlemskapet är öppet för alla och det är gratis att
ansluta sig. Det är lätt som en plätt och borde vara självklart för alla musiker.
SAMI bildades 1963 av Musikerförbundet och Teaterförbundet (som nu i år bytt namn till Scen och Film). Vid den tiden
hade man lagstiftat om att ersätta musiker som medverkat
vid inspelningar som framfördes i radion. Tidigare hade
musiker spelat live i sändningarna från Sveriges Radio men
nu började man gå över till inspelad musik och då behövde
musikerna ersättas för sina inkomstbortfall. Så småningom
utvidgades avtalsområdet och kom att omfatta alla områden där det musik spelades offentligt så som TV, butiker,
restauranger och lite annat. SAMI har för närvarande 46 000
anslutna musiker och artister.
Stefan Lagrell och Ulrika Wendt svarar på frågor och reder
ut begreppen när Symfoni ställer frågor.
Hur vet jag om jag är ansluten till SAMI?
– Du loggar in på sami.se med ditt personnummer och med
bank-id. Kan du logga in är du ansluten.
Är man automatiskt ansluten om man är med i Symf?
– Så var det förr men inte sedan lagen om kollektiv rättighetsförvaltning trädde i kraft 2017. Nu måste du ansöka om
att bli medlem. Det gäller numer alltså även den som är
fackligt ansluten. Dessutom sätter dataskyddsförordningen
– GDPR – stopp för det eftersom SAMI inte får ha tillgång till
uppgiften om du är medlem i Symf eller inte. Nu måste du
själv ansluta dig.
Hur ansluter jag mig?
Det är lätt. Gå in på SAMI:s hemsida och följ instruktionerna.

Kan jag se vilka inspelningar som jag har varit med på?
Ja, när du loggat in så klickar du på Diskografi så kan du se
alla SAMI-listor du registrerats på. Förutsättningen för att
kunna distribuera ersättningar till rätt personer är att SAMI
vet vem som medverkat på respektive inspelning.
Vem rapporterar att jag har varit med på en inspelning?
Om du har varit med på en inspelning så ska de som ansvarar för inspelningen rapportera till SAMI vilka musiker
som medverkat. Det är inte alltid det fungerar klockrent.
SAMI uppmanar därför alla sina medlemmar att gå in och
kontrollera att alla inspelningar finns med. Kolla din diskografi på sami.se och vet du med dig att det saknas något kan
du komplettera själv. Där står hur man går tillväga. Om du
behöver hjälp kontaktar du SAMI:s medlemsservice. De finns
tillgängliga alla vardagar under kontorstid.
Har alla medlemmar rösträtt?
Som ansluten har du inte automatisk rösträtt. För att kunna
bli medlem med rösträtt krävs att du har fått ersättning vid
två utbetalningstillfällen. Du ska också själv stå som innehavare av rättigheterna. Blankett för ansökan kan du ladda ner
på sami.se. Det är bra att vara medlem med rösträtt. På så
sätt har du möjlighet att påverka hur SAMI ska arbeta med
frågor som är viktiga för dig.
Hur vet jag om jag har rösträtt i SAMI?
Gå in på Dina sidor på sami.se och titta på dina personuppgifter. Där står om du är röstberättigad eller inte.
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“Det finns
så mycket
gammalt mög”
Sopranen Karin Fjellander lade i januari 2020 fram sin kandidatuppsats ”Det finns så mycket gammalt mög - En intervjustudie av sopraners arbetsverklighet
i operakören”. Ovan syns hon i Pop-Up-Operans föreställning ”Ocarinavaginan- Mozarts Trollflöjten som du aldrig tidigare sett den”. Foto: Hilda Grahnat

I jämställdhetslagens första paragraf står det ”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i arbetslivet). Lagen siktar
till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” Det låter ju alldeles självklart och riktigt (hoppas jag verkligen att du
också tycker!), men det där med jämlikhet tenderar ju att inte vara så enkelt i praktiken. Ett första steg är alltid att synliggöra, men därefter krävs det metodiskt arbete för att komma någon vart. Jämlikhet verkar också på många olika nivåer, och jag
tror inte att det är ett arbete som det går att bli klar med. Däremot får inte den tanken - att det är en pågående process - göra
att vi lutar oss tillbaka i våra ansträngningar att uppnå jämlikhet. Det är så lätt att gömma sig bakom att ”vi jobbar med det”,
och tappa bort att det behöver komma fram resultat.
Härom veckan satt jag och googlade
efter en kontaktuppgift, när det bland
sökresultaten oväntat dök upp en artikel i Fria Tidningen med rubriken ”Stela
roller på operan”. I den var Göteborgsoperans dåvarande operachef Lise-Lotte
Axelsson och operakoristen Helena
Mering intervjuande på temat jämlikhet.
I ingressen står det bland annat: ”På
Göteborgsoperan arbetar man aktivt
mot den skeva könsfördelningen, men
ändå maler jämställdhetens kvarnar
långsamt.”. Utifrån innehållet skulle
artikeln i stort sett kunna vara skriven nyss - en del av argumenten som
framförs har jag hört både mig själv
och andra säga i närtid - men artikeln
är från 2007. Det är 14 år sedan.
När artikeln skrevs gick jag på operautbildningen på Högskolan för Scen och
Musik vid Göteborgs Universitet. Året
efter hade jag min första projektanställning i Göteborgsoperans kör. När
jag sedan 2009 tog examen och gick in
i yrkeslivet som operasångerska bar
jag med mig en passion för tonerna,
orden, de stora känslorna och magin
på operascenen, men jag hamnade i en
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bransch och en tradition där jag upplevde att jag inte riktigt passade in och
fick plats. Från början var det mest en
känsla av att vara ”fel” och obekväm,
men det blev mer och mer uppenbart
för mig att något skavde. Ett sätt för
mig att hantera det var att jag började
studera genusvetenskap. Genom genusvetenskapen fick jag hjälp att verbalisera mina känslor för operabranschen
som indikerade orättvisa, orimlighet
och snävhet; det finns människor som
har forskat på det här! Det finns teorier,
tankesätt och beforskade strukturer
som förklarar varför det kändes som
om det var mig det var fel på, när det
egentligen inte alls berodde på mig.
Att jag hade rätt i att det inte handlar
så mycket om mina individuella känslor
som om strukturer fick jag snabbt
konkreta bevis på när jag började lyfta
jämlikhetsfrågor. Helt plötsligt började
möten uppstå i operahusets korridorer,
loger, övningsrum och hissar med mina
kvinnliga koristkollegor. Det var så
många som kände igen sig i det jag sa,
peppade och hejade på. Alla dessa förtroenden gjorde mig väldigt glad, men

också sorgsen. Tänk vilken förändring
vi skulle kunna åstadkomma om alla
dessa öar av ”känsla” förstår att det
handlar om struktur, och vi kunde arbeta tillsammans för förändring.
Genom genusvetenskapen fick jag
också möjlighet att själv syna operabranschen genom forskning. I januari
2020 lade jag fram min kandidatuppsats ”’Det finns så mycket gammalt
mög’ - En intervjustudie av sopraners
arbetsverklighet i operakören”. Istället
för att studera det som händer på scenen (även om jag personligen inte orkar
med så många fler applådtack med
två kvinnliga solister och nio manliga),
ville jag studera det som händer bakom
scenen, studera arbetsplatsen. Jag
ville undersöka hur operatraditionen
och olika branschnormer påverkar
arbetsmiljön och jämlikhetsarbetet,
och på vilka sätt de utövande sångarna
förhåller sig till det. Det ledde till att jag
gjorde en jämlikhetsstudie, inte utifrån
kön utan utifrån röstfack/stämma
(eftersom det inte är utifrån kön utan
utifrån röstfack/stämma som korister
anställs).

Ur ett jämlikhetsperspektiv är operakören en speciell arbetsplats. Det är
50/50 män och kvinnor anställda, med
samma arbetsbeskrivning - att sjunga
operakör i operahusets produktioner
- men i praktiken får män och kvinnor
- herrkör och damkör - återkommande
utföra olika uppgifter såväl sceniskt
som musikaliskt. För att generalisera:
ska det sjungas ”vackert” och legato
är det oftare de ljusa rösterna som får
göra det, medan de mörkare snarare
får sjunga rytmiskt och visa på scenisk
aktion. Förekommer det prostituerade
på scenen är det damkören som får
spela dem, och förekommer det soldater är det herrkörens uppgift. Utifrån
det som händer på scenen påverkas
koristernas arbete, och då påverkas
även i förlängningen ”lika rätt i fråga
om (…) arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet”, som regleras i
jämställdhetslagen.
De tre intervjupersonerna i min uppsats - fast anställda i sopranstämman i
operakören på ett svenskt operahus sedan minst 5 år - svarar samtliga initialt
nej på frågan om om den stämma de är
anställda i - sopranstämman - har någon betydelse för hur deras arbetsvardag ser ut. Men när jag ställer följdfrågor och de utvecklar sina svar visar det
sig att de ändå på olika sätt pratar om
hur deras anställning i sopranstämman
har betydelse. Jag får till exempel veta
att stämindelningarna i sig kan innebära att det skapas berättelser och föreställningar om hur de olika grupperna
”är”. Alla tre tar dessutom avstånd från
bilden av ”sopraner” och säger att de
själva inte är ”sådana”. Jag tycker det är
bekymmersamt - att bilden av hur den
egna gruppen är ses som självklar, men
också som så problematisk att den blir
något att ta avstånd ifrån snarare än
något att identifiera sig med.
Samtliga intervjupersoner visar också
på konkreta ojämlikheter i arbetet som
baseras på röstfack/stämma genom
sättet de pratar om sin arbetsplats.
Dessa ojämlikheter motiveras med att
musikhistorien, traditionen, och operabranschen ser ut på ett visst sätt. Det
är precis som om dessa faktorer rättfärdigar koristers olika möjligheter till
att få göra solistroller i operaproduk-

tionerna, olika förväntningar och krav
på vilken arbetsinsats som förväntas av
den enskilde sångaren eller olika möjligheter till utbildning och fortbildning.
En av mina intervjupersoner säger: ”Det
handlar inte om någonting annat än om
hur vår musikhistoria ser ut, känner
jag. Det finns jättemånga fler operor
som är skrivna bara för manskör. Det
finns inte en enda... jo, kanske en eller
två som är skrivna bara för kvinnor,
alltså bara för damkör. Så bara där har
vi direkt en stor skillnad. Det är mycket
större sannolikhet att en man i kören
får ett solo, än att en alt eller sopran
får det.”
Jag får av en intervjuperson veta hur
hur ojämlikhet på arbetsplatsen är ett
faktum, trots förekomst av policydokument: ”Det finns en [jämlikhets]policy
som man går efter, men den handlar
mer om att ingen ska bli utsatt för några trakasserier eller liknande. Om man
tänker på själva jämlikhetsarbetet, det
vill säga att vi ska få arbetsuppgifter
som är lika stora och lika intressanta
och så vidare, ur den aspekten så görs
det ingenting.”
Ojämlikhet på arbetsplatsen operakören kan också (bort)förklaras med
konstnärliga argument. En av mina
intervjupersoner menar att jämlikhetsfrågorna över huvud taget inte får plats
när det gäller de konstnärliga aspekterna av arbetet: ”Jag har faktiskt inte
upplevt att jämlikhetsfrågor har drivits
från det konstnärliga hållet. Det är en
fara att det i den konstnärliga ledningen inte finns någon överbyggnad för
vart vi är på väg, eller vad det vi gör [på
scenen] betyder. (Tystnad) Där är det
ju mer som ett tunnelseende som bör
finnas där på ett sätt, alltså mot kärnverksamheten, att vi är ett instrument
som ska låta bäst möjligt. Men jag tror
att det tunnelseendet behöver någon
utifrån som också säger att alltså, hur
blir det då med det och det?”
Varför vissa arbetstagare behöver
repetera och spela prostituerade i tre
produktioner samma säsong medan
andra slipper spela prostituerade i ett
helt yrkesliv förklaras alltså utifrån
operahistoriska eller konstnärliga
argument. De argumenten kan absolut

vara giltiga, men de är inte den enda
aspekten av saken. Ur ett arbetsplatsperspektiv kan jag inte se att de
alltid skulle vara de mest relevanta
argumenten. På samma sätt anser jag
att en kommer för lätt undan om en
ser det som ”naturligt” att tenorer och
basar har fler möjligheter till att göra
solistroller, enbart genom att hänvisa
till operatradition och musikhistoria.
Har inte arbetsgivaren samma skyldighet att hitta utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter till alla sina
arbetstagare, oberoende av stämma?
Precis som min intervjuperson är inne
på i slutet citatet ovan: Om vi gör så
här konstnärligt, hur blir det då med
jämlikheten?
Själv har jag successivt genom yrkeslivet fått lära mig att ifrågasätta,
skala av och forma om de delar av
operabranschen som har mer med
tradition och normer än med konstutövande att göra. Jag ställer mig numera
väldigt frågande till vad det är vi visar
på våra operascener. Vilken publik är
det som vill gå och titta på det? Som en
konsekvens av detta driver jag numera
operakompaniet Pop Up-Operan som
vill förnya operakonsten form- och
innehållsmässigt. Hösten 2018 satte
Pop Up-Operan upp föreställningen
“Ocarinavaginan - Mozarts Trollflöjten som du aldrig tidigare sett den”,
där vi bytte kön på samtliga roller och
lekte med stereotypa föreställningar
av genus. I föreställningen spelade jag
Pamina (vars sångparti ursprungligen
är skriven för tenoren Tamino), en kvinna ute efter äventyr som (på ett ganska
omoget sätt) blir dödligt förälskad i
bilden av en snygg karl. Planeringen av
Pop Up-Operans nästa lite större produktion är i full gång. Den här gången
vill vi undersöka ett kvinnligt kollektiv
på operascenen (som inte är nunnor,
prostituerade eller valkyrior). 2022 kan
vi, om allt går planenligt, hälsa publiken - och dig - välkommen till ”Semestersångarna - om Wagner själv inte alls
får välja!”.
Karin Fjellander
medlem i Symfs frilansavdelning
Karin Fjellander är för närvarande årsanställd i
sopranstämman i Göteborgsoperans kör
Läs hela uppsatsen genom att söka på hennes
namn på gupea.ub.gu.se
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Hipp hurra!
30 år med
Norrlandsoperans
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Fira med oss hela året
på norrlandsoperan.se

